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O segundo semestre de 2015 começa com variações positivas 
em diversos segmentos, em comparação ao mesmo período 
de 2014. O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de 
São Paulo, núcleo de estudos e pesquisas da SPTuris, identificou 
crescimento na arrecadação de impostos sobre serviços 
em turismo, além de movimento intenso de passageiros em 
aeroportos e rodoviárias, reflexo da característica de mercado 
emissivo que São Paulo possui.

Em contrapartida, o mercado hoteleiro sofreu leve retração, 
com taxas de ocupação até 5% abaixo do registrado em 2014. 
Desde 2004, ano de início das coletas de dados hoteleiros 
pelo Observatório, São Paulo sofre uma variação negativa em 
julho com relação aos meses anteriores, fundamentada pela 
vocação paulistana para turismo de negócios e eventos, que 
desacelera em períodos de férias escolares.

Portanto, julho é um mês peculiar para o turismo na cidade de São 
Paulo. Vislumbrando um melhor aproveitamento dos resultados e 
análises deste relatório, bem como o norteamento de estratégias de 
mercado para os próximos seis meses, o Observatório recomenda 
o acesso às séries de dados disponíveis para consulta em www.
observatoriodoturismo.com.br.

The second half of 2015 begins with increases in several 
segments, compared to the same period of 2014. The 
City of São Paulo Tourism and Events Observatory, core 
of studies and research of SPTuris identified growth in tax 
collection on services in tourism, and intense movement 
of passengers at airports and bus stations, reflecting the 
emissive market characteristics that São Paulo has.

In contrast, the hospitality market suffered slight downturn, 
with occupancy rates 5% lower than in 2014. Since 2004, 
year in which hoteliers data collected by the Centre, Sao 
Paulo suffers a negative variation for July compared to 
previous months, supported by the São Paulo vocation for 
tourism businesses and events, that slow down in school 
holiday periods.

So July is a peculiar month for tourism in the city of São Paulo. 
Envisioning a better use of the results and analysis of this 
report and guid- market strategies for the next six months, 
the Observatory recommends access to the data series 
available for consultation in www.observatoriodoturismo.
com.br.

 

 

 

R$ 22.914.349
valor de arrecadação em julho /2015

R$ 315

R$ 49

2.691.181

60,57%

56,44%

1.433.319

diária média praticada nos hotéis

diária média praticada nos hostels

60,57%: hotel occupancy

56,44: hostel occupancy

323 BRL: hotel average daily rate

22,9 million BRL: tax collecting on july/2015

49 BRL: hostel average daily rate
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AMBIENTE ECONÔMICO
ECONOMIC ENVIROMENT

Frente ao cenário econômico atual que o país enfrenta, a inflação 
estimada para o ano é de 9,3%, 106,6% acima do previsto pelo 
mercado para 2015 (4,5%). 

O déficit em transações correntes (resultado de todas as 
operações do país com o exterior), que inclui turismo e outras 
contas, deve cair para 3,6% este ano, contra os 4,5% do PIB em 
2014. 

Mesmo com a crise, algumas empresas conseguiram driblar as 
dificuldades do mercado, como as da indústria química e energia, 
buscando eficiência para alcançar o lucro operacional apesar 
da receita em queda. A alternativa encontrada foi aumentar as 
exportações, utilizando o câmbio para favorecer os resultados. Há 
também empresas, como as elétricas, que conseguiram repassar 
a alta dos preços dos insumos para o consumidor, sem prejuízo 
nas vendas. 

Empresas do ramo de construção e varejistas, acompanhadas 
pelas empresas que possuem como público-alvo o mercado 
nacional, foram os setores que enfrentaram mais dificuldades e 
tiveram queda de faturamentos e ganhos operacionais.

A tendência é que o turismo nacional seja beneficiado com a 
variação do câmbio, tanto pelo aumento do interesse do brasileiro 
em viajar internamente, quanto pela valorização do dólar e euro, 
que impulsiona as viagens dos principais países emissores de 
turistas para o Brasil.

Investimentos em promoção do turismo nacional e do Brasil 
no exterior podem desacelerar a diminuição de empregos no 
segundo semestre, em especial no setor de serviços.

Against the current economic environment facing the country, 
the estimated inflation for the year is 9.3%, 106.6% higher than 
expected by the market for the period (4.5%).

The current account deficit (the result of all the country’s external 
transactions), including tourism and other bills, should fall to 3.6% 
this year, against 4.5% of GDP in 2014.

Despite the crisis, some companies have managed to circumvent 
the difficulties of the market, which seeking efficiency to achieve 
operating income despite the fall in revenue.

The alternative was to increase exports by using the exchange to 
favor the results. There are also companies that have managed 
to pass on rising input prices for the consumer, without any loss 
in sales.

Building branch companies and retailers, followed by companies 
that have targeted public the domestic market were the sectors 
that have faced more difficulties and fell billings and operating 
earnings. 

The trend is that national tourism be benefited from the variation 
of exchange, both by the increase in Brazilian interest in traveling 
domestically, as the appreciation of the dollar and euro, boosting 
the trips from major emitters of tourists to Brazil.

Investments in the national tourism promotion and Brazil in 
abroad can slow the decline of jobs in the second half, especially 
in the service sector.

fontes: Cofecon e Folha de São Paulo, 2015
source: Cofecon and Folha de São Paulo, 2015
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TURISMO NO BRASIL E EM SãO PAULO
TOURISM IN BRAzIL AND SAO PAULO

O Ministério do Turismo (MTur) quer ampliar a promoção 
internacional do Brasil, aproveitando a realização dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Além da iniciativa, o 
MTur tem interesse na isenção temporária de vistos norte-
americanos para o Brasil, entre os meses de outubro de 2015 
e outubro de 2016.

Ambas ações são interessantes para a cidade de São Paulo, 
pois a capital paulista é o destino que mais recebeu turistas 
estrangeiros no Brasil em 2014, segundo dados do Global Index 
Destination Cities, realizado pela Mastercard. Quanto à isenção 
de vistos, São Paulo seria amplamente beneficiada, pois os 
EUA se mantém como segundo principal emissor de turistas 
para a cidade nos últimos 10 anos de estudos realizados pelo 
Observatório de Turismo e Eventos.

As previsões de crescimento para a presença de americanos 
em São Paulo, caso a iniciativa se consolide, são animadoras. 
Além do câmbio favorável, a própria realização dos Jogos 
Olímpicos pode alavancar este aumento de estrangeiros na 
cidade, que conta com o maior hub dos EUA na América do 
Sul, atendendo 11 cidades com voos diretos diários. Com esta 
estrutura e a ampliação da promoção do Brasil pelo MTur, o 
crescimento de turistas americanos em São Paulo deve chegar 
à 8% em 2016.
 

The Ministry of Tourism wants to expand the international 
promotion of Brazil, taking advantage of the completion of 
the 2016 Olympic and Paralympic Games. In addition to the 
expansion, the Ministry of Tourism is interested in inseção 
temporary US visas for Brazil, between the months of October 
2015 and October 2016.

Both actions are interesting for the city of São Paulo, because 
the paulista capital is the destination that received the 
most foreign tourists in Brazil in 2014, according to Global 
Destinations study data conducted by Mastercard. As regards 
the exemption of visas, São Paulo would be largely benefited 
because the US remains as the second main source of tourists 
to the city in the last 10 years of studies conducted by the City 
of São Paulo Tourism and Events Observatory.

Growth forecasts for the presence of Americans in São Paulo, 
if the initiative is consolidated, are encouraging. Besides the 
favorable exchange rate, the very holding of the Olympic 
Games can leverage this increase in foreigners in the city, which 
has the largest US hub in South America, serving 11 cities with 
daily direct flights. Relying on this structure and the expansion 
of promotion of Brazil by the Ministry of Tourism, the growth of 
American tourists in São Paulo should reach 8% in 2016.

TURISMO NO MUNDO
WORLD TOURISM

Nos Estados Unidos, viagens e turismo abriram ou mantiveram 
diretamente 5,3 milhões de postos de trabalho em 2014, quase 
seis vezes a quantidade de vagas registrada na indústria de 
automóveis (907 mil). Os dados são da pesquisa Benchmarking 
Report 2015, produzida pelo Conselho Mundial de Viagens e 
Turismo (WTTC) e lançada no dia 16 de julho em Austin, Texas.

Dos oito setores pesquisados, viagens e turismo é o segundo 
maior gerador de emprego nos EUA, suportando 18 empregos 
para cada US$ 1 milhão gasto - maior do que a média economia 
de 16 postos de trabalho para US$ 1 milhão.

Em comparação proporcional, a cidade de São Paulo 
possui mais de 99 mil empregos formais no setor de 
turismo e eventos - ou uma vaga para cada 100 postos. 
Este índice representa uma taxa quase duas vezes 
maior, por exemplo, do que a indústria metalúrgica  
(55 mil empregos), demonstrando a representatividade do 
segmento na capital paulista como gerador de renda e trabalho.

In the US, travel and tourism opened or maintained directly 5.3 
million jobs in 2014, almost six times the number of vacancies 
registered with the auto industry (907 000).

Data is the Benchmarking Report 2015 survey, produced by 
the World Travel and Tourism Council (WTTC) and launched 
on July 16 in Austin, Texas.

Of the eight sectors surveyed, travel and tourism is the second 
largest employment generator in the US, supporting 18 jobs for 
every $ 1 million spent - greater than the average savings of 16 
jobs per $ 1 million.

In proportional comparison, the city of São Paulo has more 
than 99 thousand formal jobs in tourism and events - or a 
place for every 100 jobs. This ratio is almost two times higher 
rate, for example, from the metallurgical industry (55 000 jobs), 
demonstrating the segment representation in the state capital 
as generator of income and employment.

 

99 mil
empregos formais no setor de turismo e eventos em São Paulo 
formal jobs in the tourism and events industry in São Paulo

 

5,3 milhões
empregos em viagens e turismo em 2014 nos EUA                           
jobs in travel and tourism in 2014 in the US

fonte: Conselho Mundial de Viagens e Turismo e Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo, 2015
source: World Travel & Tourism Council and City of São Paulo Tourism and Events Observatory, 2015

fonte: Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo, 2015
source: City of São Paulo Tourism and Events Observatory, 2015



MEIOS DE HOSPEDAGEM DE SãO PAULO
SÃO PAULO’S ACCOMODATION FACILITIES

Em julho/2015 o valor da diária média hoteleira em relação a 2014 
sofreu significante redução. Se comparado aos anos anteriores, 
aumentou, retomando o crescimento gradativo habitual deste 
indicador. 

Observando a série histórica do desempenho hoteleiro, 2015 
registrou a menor taxa de ocupação nos últimos dez anos para 
julho (abaixo de 60%). No período de férias escolares, a ocupação 
hoteleira da cidade é diretamente afetada, pois em São Paulo o 
turismo de negócios e eventos é predominante.

O país ainda vivencia o reflexo da Copa do Mundo FIFA 2014, 
no qual a cidade recebeu grande fluxo de turistas nacionais e 
internacionais. Além disso, o desfavorável cenário econômico 
mundial influi nos principais indicadores da cidade e no consumo 
de bens e serviços.

A diária média registrada nos hostels em julho voltou aos índices 
regulares de anos anteriores à Copa do Mundo FIFA 2014, 
período em que o preço das diárias aumentaram por conta do 
crescimento relativo da demanda.

Mesmo com o pós Copa, os hostels da cidade conseguiram 
manter a taxa de ocupação com crescimento de 0,5% em relação 
a 2014.

In July the average daily value compared to 2014 suffered 
significant decrease. If compared to previous years has 
increased, returning to the usual gradual growth of this 
indicator.

Observing the historical series of hotel performance in 2015 
registered the lowest occupancy rate in the last ten years to the 
month of July (less than 60%). In the school holidays, the hotel 
occupancy of the city is directly affected, because in São Paulo 
business tourism and events is predominant.

The country still experiences the reflection of FIFA World 
Cup 2014 in which the city received large flow of domestic 
and international tourists. In addition, the unfavorable global 
economic environment influences the main indicators of the 
city and in goods and services consume.

The daily average recorded in hostels in July returned to regular 
levels of the years before the FIFA World Cup in 2014, during 
which the price of daily increased due to the relative increase 
in demand.

Even with the post World Cup, city hostels could keep stable 
occupancy rate with a increase of 0.5% compared to 2014.

fonte: Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo, 2015
source: City of São Paulo Tourism and Events Observatory, 2015

HOTéIS - TAXA DE OCUPAçãO E DIÁRIA MéDIA
HOTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES

2014 2015

TAXA DE OCUPAÇÃO

63,10% R$ 361

59,14% R$ 318

OCCUPANCY RATES
DIÁRIA MÉDIA

DAILY AVERAGE RATES

HOSTELS - TAXA DE OCUPAçãO E DIÁRIA MéDIA
HOTELS - OCCUPATION RATES AND DAILY AVERAGE RATES

TAXA DE OCUPAÇÃO

56,15% R$ 6956,44%

R$ 49

2014

OCCUPANCY RATES
DIÁRIA MÉDIA

DAILY AVERAGE RATES

2015

IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS EM TURISMO
TAXES OVER TOURISM SERVICES

The Consumer Survey bulletin of the Ministry of Tourism, which 
analyzes the Brazilian travel intentions for the next six months, 
shows that positive assinalações Brazilian travel fell 23.9% in 
July 2014 to 22.6% 2015.

In contrast, intend to travel within the state itself grew 31% over 
the same period. In July, the city of São Paulo also becomes 
main source of tourists, given the school holiday period.

The Tax revenue on services (ISS) in tourist activities also comes 
from the São Paulo tourist agency,
in which, to plan and purchase travel services, the São Paulo 
contributes the results of the ISS.

O boletim Sondagem do Consumidor do Ministério do 
Turismo, que analisa a intenção de viagem do brasileiro para os 
próximos seis meses, mostra que caiu de 23,9% o interesse em 
julho de 2014 para 22,6% em 2015. 

Em contrapartida, a intenção de viagem dos paulistas dentro do 
próprio estado cresceu 31%. Em julho, a cidade de São Paulo 
amplia sua vocação de principal emissora de turistas, devido ao 
período de férias escolares.

A arrecadação de impostos sobre serviços (ISS) em atividades 
turísticas também provém do agenciamento turístico, no qual, 
ao planejar e adquirir serviços turísticos, o paulistano contribui 
nos resultados positivos,  com variação de 7,5% em relação a 
julho de 2015.

IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS - TURISMO (R$)
TAXES ON TOURISM SERVICES (BRL) 2014 2015 vAriAção  / variation

                    JULHO/ JULY 21.321.591 22.914.349 +7,5%

fonte: Secretaria Municipal de Finanças, 2015
source: Municipal Secretary of Finance, 2015



TRANSPORTES
TRANSPORTATION

In Viracopos airport there was a reduction in the number of 
aircraft and demand increased in this way increased the load 
factor of the aircraft on domestic flights, that is, the number of 
aircraft with empty seats fell.

With the high dollar, airlines cut their international airfare rates 
order to attract demand. In parallel, the number of flights and 
destinations options increased with the opening of the new 
terminal, which explains the increased demand by over 500% 
compared to 2014, totaling 66 900 passengers.

The monthly cyclical survey conducted by the Tourism Ministry 
shows the 3% increase in travel intentions for national tourist 
destinations due to the school holidays. The gradual increase 
both aircraft as passengers at Congonhas airport meets the 
demand in July.

No aeroporto de Viracopos houve uma redução do número de 
aeronaves e acréscimo da demanda. Conclui-se que melhorou 
o aproveitamento das aeronaves em voos nacionais, ou seja, o 
número de assentos vazios caiu.  

Com a alta do dólar, as companhias aéreas diminuíram os 
valores das tarifas de passagem aérea internacional com 
intuito de atrair passageiros. Paralelamente, a frequência de 
voos e as opções de destinos no exterior aumentaram com 
a inauguração do novo terminal, o que explica o aumento da 
demanda em mais de 500% em relação à 2014, somando 66,9 
mil passageiros.

A previsão do Observatório para o movimento de passageiros 
nos aeroportos nos próximos seis meses é que ele deve 
crescer de 7 a 9%, baseando-se no intenso calendário de feiras 
e eventos do segundo semestre. 

AEROPORTOS
AIRPORTS

fontes: Abear, Infraero e Viracopos Aeroportos Brasil, 2015
source: Abear, Infraero and Viracopos Airports Brasil, 2015

TERMINAIS RODOVIÁRIOS
BUS TERMINALS

Reducing the number of bus arrivals in July 2015 (58,000) 
compared to July 2014 (60 000) is due merely to the fall in 
demand for bus trips this month. However, compared to other 
months of the first half of 2015 there was a considerable 
increase.

According to data provided by ClickBus in July 2015, 93,600 
passengers embarked and disembarked in the road of the city 
of São Paulo bought their tickets over the Internet, representing 
a 87% increase in online sales over the same period 2014.

Major emitting states in the month were Rio de Janeiro, São 
Paulo and Minas Gerais, which reflects the major emitters in 
the Tourist Information Centers.

A redução do número de chegadas de ônibus no mês de julho 
de 2015 (58 mil) em relação a julho de 2014 (60 mil) deve-se 
meramente à queda na demanda por viagens de ônibus neste 
mês. Porém, se comparado ao mês de junho de 2015, houve 
um acréscimo de 6,8%.

De acordo com dados fornecidos pelo ClickBus, em julho de 
2015 os 93,6 mil passageiros que embarcaram e desembarcaram 
nas rodoviárias da cidade de São Paulo compraram suas 
passagens pela internet, representando um aumento de 87% 
nas vendas online em relação ao mesmo período de 2014.

Os principais estados emissores no mês foram Rio de Janeiro, 
São Paulo e Minas Gerais, paralelamente os principais 
emissores de turistas nacionais para São Paulo registrados nos 
atencimentos das Centrais de Informação Turística.

fonte: Socicam e ClickBus, 2015
source: Socicam and ClickBus, 2015

MOVIMENTO NOS AEROPORTOS - JULHO DE 2015
AIRPORTS MOVEMENT - JULY  2015

PASSAGEIROS / PASSENGER
2014 2015

27.918
28.830

MOVIMENTOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS - JULHO 2015
BUS TERMINALS MOVMENT - JULY 2015

PASSAGEIROS DESEMBARCADOS 2014 2015

2.339.053
2.691.181

58.198
60.3441.412.379

1.433.319

CHEGADAS DE ÔNIBUS
PASSENGER ARRIVALS BUS ARRIVALS

*At the time of this report there were no data available from 
Guarulhos Airport

*Até o fechamento deste relatório não foram disponibilizados 
os dados do Aeroporto de Guarulhos

AERONAVES/ AIRPLANES



CENTRAIS DE INFORMAçãO TURÍSTICA
TOURIST INFORMATION CENTERS

In July 2014 the Tourist Information Centers (CITs) recorded 
the highest number of calls to foreign tourists for the period, 
reflecting the 2014 FIFA World Cup in which São Paulo received 
more than 220 000 foreigners. On the other hand, we have 
a drop in attendances this public in 2015, as the international 
flow returned to normal levels. Pointing out that even below 
2014, the numbers still increased compared to 2013 (43% more 
foreigners).

In calls to domestic tourists numbers reinforce that this year 
the Brazilian is carrying out more domestic travel. The Brazilian 
Travel intent to domestic destinations registered in July this 
year was 73.3% (4.1% higher than 2014).

In addition the number of calls to the population of São Paulo is 
growing every year, demonstrating that the São Paulo knowing 
this and more using this service.

Em julho de 2014, as Centrais de Informação Turística (CITs) 
registraram o maior número de atendimentos a turistas 
estrangeiros do período, reflexo da Copa do Mundo FIFA 2014, 
quando São Paulo recebeu mais de 220 mil estrangeiros. 
Portanto, temos uma queda nos atendimentos desse público 
em 2015, visto que o fluxo internacional voltou aos patamares 
normais. Ressaltando que, mesmo abaixo de 2014, os números 
ainda cresceram em relação a 2013 (43% a mais de estrangeiros).

Nos atendimentos a turistas domésticos, os números reforçam 
que este ano o brasileiro esta realizando mais viagens nacionais. 

Além disso, o número de atendimentos à população de São 
Paulo vem crescendo a cada ano, o que demonstra que o 
paulistano está conhecendo e utilizando mais este serviço.

ATENDIMENTOS REALIzADOS - COMPARATIVO JULHO 2014/2015
PEOPLE ASSISTED - COMPARISION JULY 2014/ 2015

Turistas Estrangeiros/
Foreign tourists

7.274 2.384 -67,2

Turistas Domésticos/
Domestic tourists

2.433 3.638 +49,5

População de São Paulo/
São Paulo residents

2.774 3.059 +10,3

TOTAL DE ATENDIMENTOS/
TOTAL ASSISTANCES

12.481 9.081 -27,2

VARIAÇÃO/
VARIATION20152014

MAIN ORIGIN OF TOURISTS - ACCUMULATED 2015

PRINCIPAIS EMISSORES DE TURISTAS - ACUMULADO 2015

INTERNACIONAIS
INTERNATIONAL

BRASILEIROS
BRAZILIAN

1 Argentina / Argentina São Paulo (SP)

2 França / France rio de Janeiro (rJ)

3 Colômbia / Colombia Minas Gerais (MG)

4 Chile / Chile rio Grande do Sul (rS)

5 Alemanha / Germany Paraná (Pr)

VIAGENS CORPORATIVAS
CORPORATE TRAVEL

Brazil is the current leader of the Latin American ranking in 
corporate travel. Despite the economic instability that entails 
necessary adaptations to the tourism market, spending on 
tourism events and business have increased.

In 2014, the country was responsible for moving $ 32 billion, 
or about 60% of all capital that circulated in Latin America ($ 
52 billion). According to the survey released by the Global 
Business Travel Association (GBTA), it is estimated that the 
sector’s annual growth is about 6% by 2019.

The challenging global scenario ensures the contribution of an 
important group in determining the procedures adopted. The 
study indicates that travel agencies that do not work with the 
corporate market today come at a loss.

The GBTA advises offer lean budgets to optimize customer 
spending, useful alternative to those who do not have a pre-
defined travel policy. Facilities such as on-line tools that enable 
direct bookings attract more customers.

O Brasil é o atual líder do ranking latino-americano em viagens 
corporativas. Apesar da instabilidade econômica, que acarreta 
necessárias adaptações ao mercado de turismo, os gastos com 
o turismo de eventos e negócios têm aumentado.

Em 2014, o país foi responsável por movimentar US$ 32 bilhões, 
ou cerca de 60% de todo o capital que circulou na América 
Latina (US$ 52 bilhões). Segundo o levantamento divulgado 
pela Global Business Travel Association (GBTA), a estimativa é 
de que o crescimento anual do setor seja de aproximadamente 
6% até 2019.

O desafiador cenário global garante a contribuição de um 
grupo importante na determinação dos procedimentos 
adotados. O estudo aponta que agências de viagens que não 
trabalham com o mercado corporativo hoje saem no prejuízo.

A GBTA aconselha oferecer orçamentos enxutos para otimizar 
os gastos dos clientes, alternativa útil àquelas que não contam 
com uma política de viagens pré-definida. Facilidades, como as 
ferramentas on-line que possibilitam reservas diretas, atraem 
cada vez mais clientes.

fonte: Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo, 2015
source: Observatory for Tourism and Events of the City of São Paulo, 2015

fonte: Global Business Travel Association (GBTA), 2015
source: Global Business Travel Association (GBTA), 2015



CONSIDERAçÕES FINAIS
FINAL CONSIDERATION

O segundo semestre de 2015 inicia-se com comportamento 
semelhante aos anos anteriores no setor de turismo e eventos 
da cidade de São Paulo. As variações de indicadores como ISS 
e movimentos nos terminais de transporte foram positivas, 
com aumentos de até 15% nos passageiros dos aeroportos . 
Já o movimento dos hotéis sofreu queda de 5% em relação à 
2014, reafirmando o desempenho de São Paulo como principal 
emissor de turistas para o Brasil e para destinos internacionais.

A desvalorização do real perante o dólar é favorável ao turismo 
receptivo, facilitanto a vinda de mais estrangeiros ao Brasil, 
bem como ao turismo doméstico. Ambos são segmentos nos 
quais São Paulo desempenha protagonismo nacional. Segundo 
o Observatório, as variações positivas deste efeito podem ser 
sentidas já no mês de julho, com o crescimento nas chegadas de 
turistas em até 9% com relação à média histórica para o período.

Contudo, o aumento de turistas nacionais atendidos nas CITs 
em mais de 49% com relação à 2013 e o crescimento da opção 
por hospedagem em casa de amigos e parentes e outras 
alternativas, como o Airbnb, sinalizam um nicho de mercado 
turístico na cidade que vem crescendo nos últimos anos: os 
turistas que estão na cidade exclusivamente para visitar seus 
atrativos, bem como parentes e amigos.

O Observatório monitora anúncios de hospedagens alternativas 
na internet, e os mesmos triplicaram nos últimos 8 meses, 
impulsionados pelo já conhecido movimento turístico de lazer 
que a cidade experimenta em períodos de férias escolares 
(julho, janeiro e dezembro). Os próximos passos deste 
acompanhamento incluem a qualificação dos anúncios e a 
avaliação da motivação deste crescimento.

O setor de eventos mostrou desempenho moderado para 
o período, dentro dos patamares históricos de julho, com 
uma redução na realização de eventos corporativos, que são 
retomados no mês de agosto, assegurando a liderança de São 
Paulo no mercado corporativo com crescimentos progressivos 
de 9% até 2019, segundo a Global Business Travel Association.

Julho é sempre um mês de excelentes oportunidades para 
a cidade de São Paulo mostrar sua vasta oferta no segmento 
de lazer, cultura e entretenimento, uma vez que o movimento 
voltado para este cluster aumenta de 8 a 12% em relação aos 
períodos considerados de alta temporada de negócios (março à 
junho e agosto à novembro).

Agências de viagens e de turismo receptivo devem enxergar 
o crescimento do interesse por atividades culturais em São 
Paulo (musicais, teatros, shows e exposições) como produtos 
potenciais na formatação de pacotes turísticos para a cidade 
que possui a maior oferta de entretenimento do país.

The second period begins in 2015 with a similar pattern to 
previous years in tourism and events in São Paulo. Changes in 
indicators such as ISS and movements in transport terminals 
were positive, with increases of up to 15% in passengers at 
airports and the movement of the hotels have suffered down 
5% compared to 2014, it reaffirmed the performance of São 
Paulo as the main source of tourists to Brazil and main source 
of tourists in the country to international destinations.

Desvaloziração The real against the dollar is favorable to 
inbound tourism, bringing more foreign to Brail, as well as 
domestic tourism. Both are segments which Sao Paulo plays 
national role, therefore, the positive variations of this effect can 
already be felt in July, with growth in arrivals of tourists by 9% 
compared to the historical average for the period.

However, the increase of domestic tourists in CITs attended 
by more than 49% compared to 2013, and the growth of 
accommodation in the homes of friends and relatives and 
other alternative signal a new tourism niche in the city that has 
been growing since the year 2013 . The Observatory monitors 
Ad alternative accommodation on the internet and they have 
tripled in the last eight months, increasing the already known 
tourist movement leisure that the city experiences in school 
holiday periods (July, January and December), when the 
corporate move makes room visitors who are in town solely to 
visit the attractions of the city as well as relatives and friends.

The events sector showed moderate performance for the 
period within the historical levels of July, with a reduction in 
holding corporate events, which are resumed in August which 
ensure leadership in the corporate market with progressive 
increases of 9% until 2019 according to the Global Business 
Travel Association.

The month of July is always a great opportunity for the city of 
São Paulo show a wide range in the leisure segment, culture 
and entertainment, as this movement toward this cluster 
increased 8-12% for the periods considered high business 
season - March to June and August to November - for the 
state capital.

Travel agencies and inbound tourism should see growth of 
interest in cultural activities in São Paulo, such as musicals, 
theaters, concerts and exhibitions as potential products in the 
format package tours to the city with the highest entertainment 
on offer in the country.
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